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Συμμετοχικότητα,Συμμετοχικότητα,
επικοινωνία και δέσμευση!επικοινωνία και δέσμευση!

Κέντρο

Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων

Ανηλίκων

στην Αθήνα,

Δομή

Φιλοξενίας Α'

Για πρώτη φορά, στο ΚΦΑΑ Α’ Αθηνών του ΕΕΣ, εφαρμόστηκε ολοκληρωμένα η
προσέγγιση ΣΕΔ (Συμμετοχικότητα, Επικοινωνία και Δέσμευση)! Οι ωφελούμενοί μας

εντάχθηκαν σε όλα τα στάδια των δράσεων: σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση.
Μέσω των Ομάδων Εστιασμένης Συζήτησης (ΟΕΣ), της διαπροσωπικής επικοινωνίας

αλλά και τη χρήση της πλατφόρμας Kobo Toolbox για τη συλλογή και επεξεργασία
δεδομένων, οι ωφελούμενοι εξέφρασαν την άποψή τους για δραστηριότητες που

τους αφορούσαν, συμμετείχαν ενεργά στην πραγματοποίησή τους και παρείχαν
πολύτιμη ανατροφοδότηση. Χρησιμοποιήθηκαν ευφάνταστες μέθοδοι όπως ψήφιση

μέσω φελλοπίνακα και ανατροφοδότηση μέσω βίντεο! Η συνεχής αλληλεπίδραση
χάρη στη ΣΕΔ χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στο προσωπικό των ΚΦΑΑ και

τους ωφελούμενους, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του ΕΕΣ προς τον
ιδιαίτερα ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα των ασυνόδευτων ανηλίκων, δημιουργώντας

τους ένα αίσθημα ασφάλειας. Η τήρηση των αρχών της ΣΕΔ και η αξιοποίηση των
εργαλείων της μας καθιστά ενεργούς πολίτες της Κοινωνίας των Πολιτών, στην

οποία έχουμε χρέος να εντάξουμε τους ωφελούμενούς μας. Παράλληλα, δημιουργεί
ενότητα ανάμεσα στο προσωπικό, τους ωφελούμενους και τον ΕΕΣ, ενώ προάγει την

ισότητα, το σεβασμό και την αλληλεγγύη.
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Στις 3/11, στο πλαίσιο της ομάδας έκφρασης που

πραγματοποιεί η Ψυχολογική Υπηρεσία μας, 2 φορές την

εβδομάδα, επισκεφθήκαμε την περιοχή γύρω από τη δομή μας,

φθάνοντας μέχρι το Λόφο Στρέφη. Οι ωφελούμενοι χάρηκαν

που ανακάλυψαν μια καινούργια γειτονιά, μίλησαν με

ιδιοκτήτες μαγαζιών και φωτογραφήθηκαν στα πλακόστρωτα

σοκάκια. Το ενδιαφέρον τους τράβηξαν τα καλλιτεχνικά

γκράφιτι, η ηρεμία που απέπνεε το μέρος και η θέα της Αθήνας

από ψηλά. Ανταλλάξαμε απόψεις για τις ομοιότητες και τις

διαφορές που εντοπίζονται σε γειτονιές της Αθήνας, σε σχέση

με εκείνες από όπου κατάγονται. Επιστρέφοντας από την

δράση, οι ωφελούμενοι φάνηκαν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με

το μέρος, αναφέροντας ότι επιθυμούν να επισκεφτούν ξανά το

μέρος με τους φίλους τους σύντομα.

 

ΕξερευνώνταςΕξερευνώντας
...την Αθήνα...την Αθήνα

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα,

Δομή Φιλοξενίας Β'
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Η δράση "movie night"Η δράση "movie night"
ως έκφραση της ΣΕΔως έκφραση της ΣΕΔ

  
Γενικευμένη προσέγγιση της ΣΕΔ (Συμμετοχικότητα, Επικοινωνία, Δέσμευση) ακολουθήθηκε

στη μηνιαία δράση "movie night" του ΚΦΑΑ Γ' Αθήνων του ΕΕΣ. Οι ωφελούμενοι για πρώτη

φορά συμμετέιχαν σε όλα τα στάδια της δραστηριότητας, από το σχεδιασμό, μέχρι την

υλοποίηση και την ανατροφοδότηση. Συγκεκριμένα, ως μεθοδολογία υλοποίησης

προωθήθηκε η σύνθεση ερωτηματολογίου, μέσω του ηλεκτρονικου εργαλείου καταγραφής

δεδομένων Kobo Toolbox. Οι ωφελούμενοι κατέληξαν σε ταινία της επιλογής τους,

αφήνοντας έτσι το προσωπικό τους αποτύπωμα στην όλη διαδικασία. Κατόπιν της

συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα μέσω αφίσας

της νικητήριας ταινίας, η οποία  τοιχοκολλήθηκε στον κεντρικό πίνακα πληροφοριών της

δομής. Μετά την περάτωση της δράσης, οι ανήλικοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν την όλη

προσπάθεια, μέσω κυτίου ανατροφοδότησης. Τόσο η συμμετοχή, όσο και η αξιολόγηση από

την πλευρά των ωφελουμένων υπήρξε ιδιαιτέρως ενθαρρυντική,  δίνοντας τη δυνατότητα

νέων θεματικών κύκλων ταινιών στο πλαίσιο της ΣΕΔ, ακολουθώντας την παραπάνω

μεθοδολογία. 

 

Κέντρο

Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων

Ανηλίκων

στην Αθήνα,

Δομή

Φιλοξενίας Γ'
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Το πρωινό της 24ης Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη των ανήλικων

ωφελούμενων της δομής μας στο “Αθανασάκειο” Αρχαιολογικό Μουσείο

Βόλου, έναν από τους πλέον ενδιαφέροντες και ξεχωριστούς πολιτιστικούς

χώρους της πόλης. Πριν την ξενάγηση, έλαβε χώρα μια σύντομη αναφορά στην

ιστορία και τον πολιτισμό όχι μόνο του Βόλου αλλά γενικότερα της Ελλάδας

και του ρόλου που η εν λόγω χώρα έχει διαδραματίσει σε πολιτιστικό επίπεδο

παγκοσμίως, ενώ στη συνέχεια είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα

εντυπωσιακά εκθέματα του Μουσείου γνωρίζοντας έτσι πτυχές του αρχαίου

ελληνικού κόσμου. Έπειτα, εκμεταλλευόμενοι την ηλιόλουστη ημέρα,

ωφελούμενοι και συνοδοί κινήθηκαν κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της

πόλης με προορισμό το κεντρικό λιμάνι, όπου είχαν τη δυνατότητα να

απολαύσουν ένα ρόφημα της επιλογής τους σε παρακείμενο χώρο εστίασης.

Όλοι οι συμμετέχοντες ευχαρίστησαν τους υπευθύνους της δομής για την εν

λόγω δράση ευχόμενοι να επαναληφθεί στο μέλλον. 

Επίσκεψη στο «Αθανασάκειο»Επίσκεψη στο «Αθανασάκειο»
Αρχαιολογικό Μουσείο ΒόλουΑρχαιολογικό Μουσείο Βόλου

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

στην Αγριά Βόλου
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Ο Νοέμβριος ήταν ένας δημιουργικός μήνας, στη διάρκεια του οποίου

διοργανώθηκε φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ωφελούμενων της

Δομής μας και της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας Α.Ο. ΣΚΕΠΑΣΤΟ.

Ήταν επί της ουσίας μια ποδοσφαιρική εορτή, η οποία έδωσε ιδιαίτερη χαρά

στους ωφελούμενους, καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία μέσα από τον αθλητισμό

να έρθουν σε επαφή με την τοπική κοινωνία, να αλληλεπιδράσουν μαζί της και να

αισθανθούν αποδοχή και ομαδικότητα.

Το τελικό σκορ ήρθε 3-1, με τους ωφελούμενούς μας να κερδίζουν την τοπική

ομάδα και να απολαμβάνουν τα συγχαρητήρια των «αντιπάλων» και των θεατών

μέσα σε ένα ιδιαίτερα θερμό και εορταστικό κλίμα που άφησε άπαντες

χαρούμενους και δημιούργησε προσμονή για ανάλογες δράσεις στο μέλλον.

 

ποδοσφαιρικη δραστηριοτηταποδοσφαιρικη δραστηριοτητα
στο σταδιο των καλαβρυτωνστο σταδιο των καλαβρυτων

Κέντρο

Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων

Ανηλίκων

στα

Καλάβρυτα
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ΓΙΟΡΤΙΝΟΓΙΟΡΤΙΝΟ
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ!ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ!

«Η Δράση χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»

Με μεγάλο ενθουσιασμό, οι ωφελούμενοι της Δομής μας

συμμετείχαν στις προετοιμασίες για τις γιορτές! Μαζί με το

προσωπικό της δομής στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο, τους

χώρους της δομής αλλά και τα δωμάτιά τους, χρησιμοποιώντας

φωτάκια και διάφορα στολίδια! Στο μεγάλο πάρτυ που έγινε για τις

γιορτές και το καλοσώρισμα του 2023, οι ωφελούμενοι χόρεψαν,

γεύτηκαν γιορτινά εδέσματα και έλαβαν δώρα από το προσωπικό.

Μυήθηκαν στο έθιμο της κοπής της πίτας και περίμεναν εναγωνίως

να δουν σε ποιον θα πέσει το φλουρί! Μπορεί ο τυχερός να ήταν

ένας αλλά όλοι δέχθηκαν ευχές για όμορφη και γλυκιά νέα χρονιά με

την ελπίδα να τους φέρει ακόμη πιο κοντά στους στόχους και στα

όνειρά τους!

 

Κέντρο

Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων

Ανηλίκων

στην Αθήνα,

Δομή

Φιλοξενίας Α'
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Οι ωφελούμενοι, με την πολύτιμη βοήθεια και την ενεργή συμμετοχή των

φροντιστών της Δομής, μαγειρεύουν τουλάχιστον δύο φορές το μήνα λιχουδιές

μέσα σε ένα ζεστό και ευχάριστο κλίμα, καθώς, αυτή ειδικά η δραστηριότητα,

τους ταξιδεύει σε νέες αλλά και γνώριμες γεύσεις! Κάθε μήνα η μια δράση

αφορά παραδοσιακό φαγητό από μια από τις χώρες που προέρχονται οι

ωφελούμενοι που φιλοξενούμε στην Δομή μας, με σκοπό να τους δώσουμε την

δυνατότητα να ξετυλίξουν τις μαγειρικές τους ικανότητες αλλά και να τους

ανασύρουμε μνήμες, γεύσεις και μυρωδιές από τον τόπο τους. Τον Δεκέμβριο,

μαζί με τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου μας, διοργανώσαμε

γιορτή με την συμμετοχή όλων των υπηρεσιών του Κέντρου μας, στο πλαίσιο

της οποίας τηρήσαμε την πολυαγαπημένη μας παράδοση να παρασκευάζουμε

μελομακάρονα, ενώ παράλληλα φτιάξαμε παραδοσιακά φαγητά της Σομαλίας

και γιορτάσαμε όλοι μαζί σε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα!

 

μαγειρικεσ δρασεισμαγειρικεσ δρασεισ
με αρωμα ανατολησμε αρωμα ανατολησ

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα,

Δομή Φιλοξενίας Β'
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Όλη τη μαγεία των Χριστουγέννων θέλησε να μεταφέρει στους ωφελούμενους το προσωπικό του

ΚΦΑΑ Γ' Αθήνων του ΕΕΣ., διοργανώνοντας διάφορες δράσεις που έλαβαν χώρα εντός της δομής.

Από αυτές που ξεχώρισαν ήταν το δημιουργικό εργαστήρι χειροτεχνίας και ο στολισμός του

Χριστουγεννιάτικού δέντρου. Χρησιμοποιώντας μπόλικη φαντασία, οι ανήλικοι και προσωπικό ένωσαν

τις δυνάμεις τους, πειραματίστηκαν με απλά υλικά και κατασκεύασαν χριστουγεννιάτικα στολίδια, τα

οποία εν συνεχεία τοποθέτησαν στα καταπράσινα κλαδιά του Δέντρού που στήθηκε στην κεντρική

είσοδο του Κέντρου. Το αποτέλεσμα, το οποίο ξεπέρασε κάθε προσδοκία, έγινε στο πλαίσιο γιορτής

που είχε ετοιμαστεί, με μουσική, χορό και γιορτινά εδέσματα. Τα μελομακάρονα δε, που δέσποζαν στο

κέντρο του εορταστικού τραπεζιού είχαν παρασκευαστεί νωρίτερα από τους ίδιους τους

ωφελούμενους, οι οποίοι διδάχθηκαν την ιστορία του λαχταριστού, κατά κοινή ομολογία, εορταστικού

γλυκού και βίωσαν αυτή τη λαχταριστή μυρωδιά της κανέλας και του μελιού να πλημμυρίζει το χώρο

τους. Η διάθεση όσων συμμετείχαν στις δράσεις  ήταν ανεβασμένη, θέλοντας να στείλουν ένα ηχηρό

μήνυμα αισιοδοξίας και δύναμης για τη νέα χρονιά που βρισκόταν προ των πυλών.

Το εργαστήρι των ξωτικώνΤο εργαστήρι των ξωτικών
στη Δομή Φιλοξενιας Γ’στη Δομή Φιλοξενιας Γ’

Κέντρο

Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων

Ανηλίκων

στην Αθήνα,

Δομή

Φιλοξενίας Γ'
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Παρακολούθηση Θεατρικής ΠαράστασηςΠαρακολούθηση Θεατρικής Παράστασης  
Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, οι φιλοξενούμενοι της Δομής είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση «Το μαγικό Γάντι» στον προαύλιο χώρο
του Αγίου Νικολάου Βόλου. Παιδιά και νέοι από διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες (Ειδικό Σχολείο
Αγριάς, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μουσικό σχολείο κ.α.) συνεργάστηκαν για να παρουσιάσουν μια
παράσταση - γιορτή για τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη, το μοίρασμα και την αγάπη. Στην
συνέχεια, ωφελούμενοι και συνοδοί της δομής περπάτησαν στο κέντρο της πόλης όπου
ξεναγήθηκαν στον τόπο που τους φιλοξενεί, ενώ η δράση ολοκληρώθηκε με κέρασμα ροφημάτων
σε χώρο εστίασης της κεντρικής παραλίας του Βόλου.

Επίσκεψη στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποϊϊας ΤσαλαπάταΕπίσκεψη στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποϊϊας Τσαλαπάτα
 Το πρωινό της 19ης Δεκεμβρίου συνοδεύσαμε 26 ωφελούμενους στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιϊας

Ν. & Σ. Τσαλαπάτα στον Βόλο, όπου είχαμε τη δυνατότητα να θαυμάσουμε την αναπαλαιωμένη
βιομηχανία που λειτουργεί ως πολιτιστικός χώρος, αλλά και να ενημερωθούμε για την ιστορία και τον

πολιτισμό της πόλης μας. Παρακολουθήσαμε επίσης οπτικοακουστικό υλικό για τα «Βιομηχανικά
Κτίρια του Βόλου» και είχαμε την ευκαιρία, μέσα από διάλογο με την ξεναγό, να πληροφορηθούμε για
τη σημερινή τους χρήση. Τέλος, πραγματοποιήσαμε περίπατο προς το κεντρικό λιμάνι της πόλης και

απολαύσαμε κεράσματα σε πιτσαρία της παραλίας.
 

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

στην Αγριά Βόλου



«Η Δράση χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»

Σε εορταστικό κλίμα, το προσωπικό του κέντρου μαζί με τους

ωφελούμενους στόλισαν εσωτερικά όλους τους χώρους της

δομής. Το πνεύμα των εορτών σε συνδυασμό με την ομαδική

δράση έδωσε τόσο στους ωφελούμενους όσο και στο προσωπικό

της Δομής ιδιαίτερη χαρά. Το τελικό αποτέλεσμα μας δικαίωσε

όλους! Στο πλαίσιο του εορταστικό Χριστουγεννιάτικου κλίματος

και της επιθυμίας να ανταμείψουμε τους ανηλίκους για την

συμβολή τους στον στολισμό, τοποθετήθηκαν κάτω από το

δέντρο δώρα για τον κάθε έναν ξεχωριστά, πράξη η οποία έκανε

όλους τους ωφελούμενους να αισθανθούν ότι είναι μέλος μιας

οικογένειας και τους γέμισε χαρούμενα συναισθήματα.

 

ΣΤΟΛΙΖΟΝΤΑΣΣΤΟΛΙΖΟΝΤΑΣ
ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ...ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ...

Κέντρο

Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων

Ανηλίκων

στα

Καλάβρυτα
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Unaccompanied

Minors Shelter

of Athens,

Shelter A

Community, EngagementCommunity, Engagement
and Accountability!and Accountability!

  For the very first time, the CEA (Community, Engagement and Accountability)
approach has been implemented thoroughly in HRC Shelter A’ in Athens! Our
beneficiaries were introduced in all the activity stages: designing, making and

evaluation. Through Focused Discussion Groups (FDG), face to face
communication as well as Kobo Toolbox platform for data collection and

analysis, the beneficiaries expressed their opinion for activities concerning
them, participated actively in their execution and gave valuable feedback.

Innovative methods were used, such as voting through a cork board and giving
feedback through videos! The continuous interaction thanks to CEA builds

relationship of trust between UAMs Shelter’s personnel and the beneficiaries.
At the same time, it upgrades HRC services towards the vulnerable group of

unaccompanied minors, giving them a feeling of security. Respecting CEA
principles and using its tools makes us active citizens of the Civil Society, to

which we are committed to integrate our beneficiaries. In addition, it creates
unity among personnel, beneficiaries and HRC, while it promotes equality,

respect and solidarity.
 



"The Action is financed by the Sectoral Development Program 2021 – 2025 of the
Ministry of Migration and Asylum"

On 3/11, as part of the expression group that our

Psychological Service carries out 2 times a week, we

visited the area around our Shelter, reaching as far as

the Strefi Hill. Beneficiaries were happy to discover a

new neighborhood close to them, they talked to shop

owners and took pictures on the cobbled streets. Their

interest was attracted by the artistic graffiti, the

tranquility that the place exuded and the view of Athens

from above. We exchanged views on the similarities and

differences found in neighborhoods of Athens, in

relation to those where they come from. Returning from

the activity, the beneficiaries seemed very excited about

the place, stating that they wish to visit the place again

with their friends soon.

 

ExploringExploring
...Athens...Athens

  

Unaccompanied Minors Shelter of Athens, Shelter B



"The Action is financed by the Sectoral Development Program 2021 – 2025 of the
Ministry of Migration and Asylum"

Unaccompanied

Minors 
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CEA: Movie NightsCEA: Movie Nights
….in progress….in progress

  
A generalized approach of the CEA (Community, Engagement, Accountability) has

been implemented in the monthly "movie night" indoor activity of HRC, Shelter C of

Athens. The beneficiaries for the first time have been participated in all stages of

the activity, from planning, to implementation and feedback. Specifically, as an

implementation methodology, the composition of a questionnaire was promoted,

through the digital Kobo Toolbox. The beneficiaries concluded in the film of their

choice, thus leaving their personal imprint on the whole process. Following the

collection and processing of the data, the results were posted through a poster of

the winning film affixed to the shelter's information board. At the end of the activity,

the minors were asked to evaluate the whole procedure, through a feedback box.

Both the participation and the evaluation from the beneficiaries were really

encouraging, allowing the possibility of new thematic cycles of films to be

implemented in the CEA framework with the above methodology.

 



"The Action is financed by the Sectoral Development Program 2021 – 2025 of the
Ministry of Migration and Asylum"

On the morning of November 24th, the beneficiaries of our Shelter

visited the "Athanasakeio" Archaeological Museum of Volos, one of the

most interesting and unique cultural sites of the city. Before the tour,

there was a brief reference to the history and culture not only of Volos

but of Ancient Greece and the role of that country on a cultural level

worldwide. Then, they had the opportunity to get in touch with the

impressive exhibits of the Museum, thus getting to know aspects of the

ancient Greek world. After the Museum exhibition, the beneficiaries

and their companions moved along the city's beachfront towards the

central port, where they had the opportunity to enjoy a drink of their

choice in an adjacent restaurant. All the participants thanked the staff

of the shelter for this activity, hoping that it will be repeated in the

future.

Visit to the "Athanasakeio"Visit to the "Athanasakeio"
Archaeological Museum of VolosArchaeological Museum of Volos

Unaccompanied Minors Shelter of Agria Volos
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Unaccompanied

Minors Shelter

of Kalavrita

November was a creative month, during which a friendly football match was

organized between the beneficiaries of our Shelter and the local football team

A.O. SKEPASTO.

It was essentially a football celebration, which gave special joy to the

beneficiaries, as they were given the opportunity through sport to come into

contact with the local community, interact with it and feel acceptance and team

spirit.

The final score was 3-1, with our beneficiaries beating the local team and

enjoying the congratulations of the "opponents" and the spectators in a

particularly warm and festive atmosphere that left everyone happy and created

anticipation for similar actions in the future.

FOOTBALL ACTIVITYFOOTBALL ACTIVITY
AT KALAVRiTΑ STADIUMAT KALAVRiTΑ STADIUM
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Unaccompanied

Minors Shelter

of Athens,

Shelter A

WelcomingWelcoming
holidays!holidays!

Being more than enthusiastic, the beneficiaries of our Shelter

participated in the activities for holidays! Together with the

shelter personnel, they decorated the Christmas tree, the

shelter areas as well as their rooms, using lights and many

ornaments! During the big party for the holidays and the

welcome of 2023, the beneficiaries danced, tasted holiday

foods and sweets and received presents from the personnel.

They learnt about the custom of the New Year cake, waiting

impatiently to see who would win the coin! Although the lucky

boy was one, all the beneficiaries accepted wishes for a

prosperous New Year with the hope to bring them closer to

their goals and dreams!

 



The beneficiaries, with the valuable help and active participation of the

caretakers of our Shelter, cook delicacies at least twice a month in a

warm and pleasant atmosphere, as this activity in particular takes them

on a journey to new but also familiar tastes! Every month, one action is

related to traditional food from one of the countries that the beneficiaries

we host in our Shelter come from, with the aim of giving them the

opportunity to develop their culinary skills and also bringing them

memories, tastes and smells from their place. In December, along with

decorating our Christmas tree, we organized a celebration with the

participation of all the services of our Center, in the context of which we

kept our much-loved tradition of making honey macaroons, while at the

same time we made traditional food of Somalia and celebrated together

in a very pleasant atmosphere!

 

COOKING WITH THECOOKING WITH THE
FRAGRANCE OF THE EASTFRAGRANCE OF THE EAST

  

Unaccompanied Minors Shelter of Athens, Shelter B

"The Action is financed by the Sectoral Development Program 2021 – 2025 of the
Ministry of Migration and Asylum"



Various indoors took place last December at Shelter C of Athens of HRC, in order for the

beneficiaries to feel the magic of Christmas. Among those that stood out, were the craft

workshop and the decoration of the Christmas tree. Using their imagination, the minors and

the staff joined their forces, experimented with simple materials and made Christmas

ornaments, which after they placed on the green branches of their Tree that was erected at

the Center's main entrance. The result, which exceeded all expectations, was “revealed” in the

celebration that had been prepared, along with music, dancing and festive foods. The honey

macaroons, called “melomakarona” which were in the center of the festive table, had been

prepared earlier by the beneficiaries, who took great pleasure by the delicious smell of

cinnamon and honey spread in the entire Center. The mood of those who participated in the

activities was high, wanting to send a resounding message of optimism and strength for the

New Year, which was just around the corner.

 

Surrounded bySurrounded by
the Christmas magic…the Christmas magic…

Unaccompanied

Minors

Shelter of

Athens,

Shelter C
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Attending a Theater PerformanceAttending a Theater Performance
On the occasion of the International Day of Persons with Disabilities, the guests of the Shelter
had the opportunity to watch a theatrical performance called "The Magic Glove" in the forecourt
of Agios Nikolaos Church in Volos. Children and young people from various educational levels
from Agria special school, the University of Thessaly and the Music school of Volos, collaborated
to present a performance - celebration that praised the principles of diversity, inclusion, sharing
and love. Afterwards, beneficiaries and the staff of the shelter walked towards the center of the
city that hosts them. The activity was followed with a treat of drinks in a cafeteria in   the central
beach of Volos.

visit to The Rooftile and Brickworks Museumvisit to The Rooftile and Brickworks Museum
On the morning of December 19, we accompanied 26 beneficiaries to the N. & S. Tsalapata Rooftile

and Brickworks Museum in Volos, where we had the opportunity to admire the restored industry that
functions as a cultural spot and learn about the history and culture of the city. We also watched a
brief documentary about the “Industrial Buildings of Volos” and we had the opportunity, through a

conversation with the tour guide, to learn about their current use. Afterwards, we had a stroll at the
city's central port, where we had the opportunity to enjoy treats at a pizzeria nearby.

Unaccompanied Minors Shelter of Agria Volos

"The Action is financed by the Sectoral Development Program 2021 – 2025 of the
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Unaccompanied

Minors Shelter

of Kalavrita

In a festive atmosphere, the staff of the shelter together

with the beneficiaries decorated all the spaces of the

shelter. The spirit of the holidays combined with the

teamwork gave both the beneficiaries and the staff of the

Shelter special joy. The result vindicated us all! In the

framework of the festive Christmas atmosphere and the

desire to reward the minors for their contribution to the

decoration, gifts were placed under the tree for each

individual, an act that made all the beneficiaries feel part of

a family and filled them with joy feelings.

 

DECORATINGDECORATING
THE CHRISTMAS TREE...THE CHRISTMAS TREE...


